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RESUMO 
 
No Brasil, desde a Constituição Federal de 1988, a criação de Regiões Metropolitanas é 
atribuída aos entes federados e como não há uma política metropolitana de âmbito nacional, fica 
a cargo dos estados os critérios para a criação e definição de Regiões Metropolitanas. Sendo 
assim, desde a Constituição Federal de 1988 observa-se em nosso país a proliferação de 
Regiões Metropolitanas, entretanto, observa-se igualmente que essas Regiões Metropolitanas 
não são formas homogêneas e nem sempre apresentam integração econômica ou ao menos 
conurbação entre os municípios, o que deixa implícito que as criações de Regiões 
Metropolitanas são atos políticos, o que permite questionamentos do que é de fato uma Região 
Metropolitana, uma vez que elas deveriam ser o resultado de um processo de intensificação e 
complexificação do processo de urbanização. O objetivo deste ensaio é discutir a criação de 
Regiões Metropolitanas no Brasil, suas características e desafios, no qual se toma a Região 
Metropolitana de Campinas (RMC) para contextualizar a discussão. Trata-se, portanto, de um 
trabalho teórico no qual o procedimento adotado é a revisão bibliográfica. 
 
Palavras chave: Região Metropolitana; Urbanização; RMC. 
 

Introdução 
 

Desde a década de 1960, os debates relacionados à urbanização brasileira estiveram na 

pauta de diversas instituições. Governos, órgãos de pesquisa e acadêmicos analisaram e 

propuseram inúmeros planos, projetos e programas para enfrentar o dilema de uma sociedade 

que havia se urbanizado muito rapidamente. Dentre os temas debatidos, enfatiza-se o da região 

metropolitana que em sua essência envolve aspectos políticos, sociais, econômicos, institucional 

e de gestão. 

A análise do processo de institucionalização de regiões metropolitanas no Brasil pode 

ser dividida em dois períodos distintos, marcados por regimes políticos díspares e esferas de 

poder, na sua elaboração diferentes, caracterizando, portanto, a análise das regiões 

metropolitanas de modos também distintos. 

A criação de regiões metropolitanas ocorreu durante o período militar e foi elaborada 

pelo governo federal no ano de 1973/74, período demarcado pelo autoritarismo e centralização 

do poder. No entanto, com a Constituição de 1988, elas passaram a ser responsabilidade dos 
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respectivos governos estaduais, no período que marca o processo de redemocratização e 

descentralizador da União. 

Tendo em vista a preocupação atual que emerge quanto à compreensão das metrópoles 

e suas regiões de influência, assim como a institucionalização das regiões metropolitanas (RM), 

este trabalho pretende oferecer subsídios à reflexão da temática metropolitana. Para tanto, a 

organização deste trabalho se desdobrará primeiramente sobre o processo histórico e político 

que contextualiza as regiões metropolitanas, em seguida apontará indagações sobre a 

dissociação aparente entre o processo de metropolização e o de criação das regiões 

metropolitanas, relacionando com o aumento indiscriminado no número de regiões 

metropolitanas e, por fim, contextualizará esse processo à trajetória institucional da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC). 

 
As Regiões Metropolitanas no contexto histórico brasileiro 
 

A institucionalização de regiões metropolitanas no Brasil surge como resposta ao 

fenômeno acentuado de urbanização, na década de 1950. Fenômeno que se materializou em 

torno das principais capitais e que deu início ao processo de conurbação. Esse processo 

propiciou a formação de regiões urbanas que, submetidas a diversas administrações municipais, 

tornaram as relações político-administrativas, entre os municípios envolvidos, intensas, 

contraditórias e complexas (AZEVEDO e GUIA, 2000). 

A necessidade de compreensão e organização deste novo espaço veio instigar a 

questão metropolitana para o debate. Deste modo, antes mesmo da elaboração legal e jurídica, 

nos meios técnico e acadêmico a questão metropolitana já vinha sendo discutida. Exemplo disso 

tem-se o Seminário da Habitação e Reforma Urbana, promovido pelo Instituto dos Arquitetos do 

Brasil (IAB), em 1963. Com o propósito de atender às demandas impostas pelo 

subdesenvolvimento econômico e social nessas regiões urbanas, o Seminário propunha 

mudanças de legislação para que “nas áreas de grande concentração urbana constituídas 

territorialmente por municípios distintos sejam criados órgãos de administração, que consorciem 

as municipalidades para a solução de seus problemas comuns” (ARAÚJO FILHO, 1996, p. 54-

55). 

Antes mesmo da existência de um aparato institucional e de uma ordem jurídica para as 

regiões metropolitanas no Brasil, o poder público de alguns estados, legitimando a questão 

metropolitana, colocou em prática algumas experiências embrionárias de gestão intermunicipal, 

por exemplo, o estado de São Paulo criou o Gegran – Grupo de Executivos da Grande São 

Paulo, em 1967. Organizações similares também foram criadas em Porto Alegre, Belo Horizonte, 
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Salvador e Belém. Essas organizações montaram suas administrações de acordo com as 

especificidades dos agentes envolvidos e com capital próprio. 

 A questão metropolitana é regulamentada durante o período militar com a Constituição 

de 1967 que determinava vagamente, no seu artigo 164, que a titularidade da gestão 

metropolitana seria conferida a uma associação compulsória dos municípios membros para a 

realização dos serviços comuns. E com a Emenda Constitucional nº 1, de 1969, a União 

autorizou a criar Regiões Metropolitanas mediante lei complementar. 

A Lei Complementar Federal nº 14, de 1973, estabeleceu e institucionalizou as regiões 

metropolitanas de São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Curitiba, Belém e 

Fortaleza. Em 1974, após a fusão dos estados do Rio de Janeiro e da Guanabara, foi então 

criada a Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Além de regiões metropolitanas, a Constituição 

admitiu outras categorias de organização regional, como as aglomerações urbanas e as 

microrregiões. Além de criar as Regiões Metropolitanas e definir seus municípios integrantes, a 

Lei Complementar nº 14, estabeleceu o Conselho Consultivo e o Conselho Deliberativo como 

órgãos centrais do sistema de gestão metropolitano, e que os mesmos deveriam ser então 

estabelecidos pela legislação estadual.  

A gestão metropolitana atribuída a esses Conselhos era completamente hierárquica e 

predefinida, que garantia ampla maioria de representantes dos executivos estaduais, em 

detrimento da participação dos municípios. Sendo assim, o Conselho Deliberativo era 

representado por membros indicados pelo Executivo Estadual e o Conselho Consultivo, 

representado pelos municípios que podiam apenas apresentar sugestões, já que não tinham 

nenhum poder decisório. Contudo, o poder de fato era exercido pela União que, através de 

órgãos federais que atuavam no âmbito urbano, estabelecia as diretrizes de planejamento e 

definia as linhas de investimentos de recursos públicos nas regiões metropolitanas (AZEVEDO e 

GUIA, 2004).   

A criação de regiões metropolitanas, neste momento, teve por objetivo desempenhar o 

papel de braço do governo federal nos espaços mais dinâmicos da Federação, do ponto de vista 

político e econômico. Assim, “a criação das regiões metropolitanas e sua dependência de 

recursos e decisões federais, aliadas ao formato de gestão que constrangia o papel dos 

municípios que as integravam, marcaram sua trajetória e as associaram a formas pouco 

pluralistas, centralizadoras e autoritárias de gestão” (SOUZA, 2004, p. 70). 

A regulação e os critérios para a implantação das regiões metropolitanas eram baseados 

na proporção da população aglomerada, na expansão da área urbanizada sobre o território de 

mais de um município, no nível de integração econômica e social dos municípios membros e da 

complexidade das funções desempenhadas. Para Rolnik e Somekh (2004, p. 115), esses 
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“parâmetros genéricos priorizavam os elementos da racionalização econômica e funcional do 

espaço em detrimento das especificidades da organização socioeconômica ou das 

peculiaridades das áreas metropolitanas que se pretendia atingir”.  Davidovich (2004, p. 198) 

complementa que a institucionalização das regiões metropolitanas constituiu “uma estratégia do 

regime autoritário, como suporte de uma geopolítica de integração do território nacional e de 

desenvolvimento econômico, com respaldo em uma sociedade dominantemente urbana”. 

 Em suma, o modelo institucional das regiões metropolitanas de 1973 tinha por finalidade 

responder aos anseios do regime autoritário. Assim, um conjunto hierarquizado de cidades que, 

trabalhando de maneira interdependente, representava um recurso para atender os objetivos da 

estratégia de desenvolvimento econômico assumida pelo então governo militar, e não dinâmicas 

de cooperação e de consorciamento, já em curso naquele momento (ARAÚJO FILHO, 1996). 

Contudo, Azevedo e Guia (2000) apontam duas questões importantes que foram 

contempladas nessa primeira regulamentação jurídica. A Lei Complementar nº 14 deixa explícito 

o conceito de interesse comum metropolitano, enfatizando a necessidade de enfrentamento em 

conjunto dos problemas na prestação de serviços públicos. Nesta lei também há referência ao 

ordenamento do uso e ocupação do solo que, incluído entre esses serviços ganha espaço e, na 

maioria das regiões metropolitanas, passa a ser alvo de planejamento e normalização.  

Entretanto, com a crise financeira que marca a década de 1980 e com o início do 

processo de redemocratização, as lacunas institucionais e as fragilidades do planejamento 

metropolitano são escancaradas. A escassez de recursos públicos vai interferir diretamente no 

investimento federal destinado às regiões metropolitanas, desencadeando a penúria dos 

organismos que atuavam no desenvolvimento urbano. Assim, o governo federal passa de 

formulador e, em grande medida, executor da política urbana para um papel secundário na 

regulação e financiamento de alguns programas pontuais (AZEVEDO e GUIA, 2000). 

A elaboração da Constituição de 1988 ocorreu num contexto de descentralização como 

oposição ao período autoritário que tinha se finalizado. Deste modo, “a gestão metropolitana 

deixa de ser prioridade, até por representar o esvaziamento do poder municipal operado no 

período militar” (ROLNIK e SOMEKH, 2004, p. 116). Logo, na Constituição Federal de 1988 esse 

assunto não foi tratado, sendo que a União delegou a institucionalização de Regiões 

Metropolitanas para o poder estadual que tinha por intuito a descentralização administrativa, o 

que também pode ser interpretado como a transferência de responsabilidade do planejamento 

territorial para os entes federados. Embora as regiões metropolitanas tenham crescido em 

número nos últimos vinte anos, num primeiro momento houve uma fragilização das mesmas.  

Isso aconteceu porque nem municípios nem estados queriam pagar os custos da 

barganha federativa envolvida na integração metropolitana. Os governos municipais, porque 
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receavam perder autonomia adquirida, e uma parte deles, ademais, preferia repassar suas 

responsabilidades ou custos para a(s) cidade(s) do entorno. Enquanto os governos estaduais 

sabiam que as regiões metropolitanas são aquelas em que a política é mais competitiva e 

complexa, de modo que é bem mais complicado construir uma política de cooperação, como 

também é mais difícil obter dividendos eleitorais nestes lugares (ABRÚCIO et al., 2010). 

Mesmo com este enfraquecimento, as Regiões Metropolitanas cresceram em tamanho 

no país. Segundo o relatório do Observatório das Metrópoles (2012), até agosto de 2012 o 

montante de unidades institucionalizadas no Brasil como RM (Regiões Metropolitanas), RIDE 

(Regiões Integradas de Desenvolvimento) e AU (Aglomerações Urbanas) era da ordem de 9451 

municípios, inseridos em 59 unidades: 51 Regiões Metropolitanas, 3 Regiões Integradas de 

Desenvolvimento e 5 Aglomerações Urbanas. 

Assim, embora nesse conjunto de unidades territoriais institucionalizadas 51 sejam 

consideradas “regiões metropolitanas”, a natureza da maioria dessas unidades não pode ser 

denominada metropolitana, pois não se enquadra nos critérios específicos de metrópole, como 

intensa concentração populacional urbana, nível de densidade demográfica, conurbação entre 

municípios, ou seja, integração econômica e social desta região. 

 

O imbróglio político na criação de Regiões Metropolitanas 

 

A institucionalização de regiões metropolitanas no contexto atual tem desencadeado 

diversas críticas, baseadas na ideia de que a maioria delas não se enquadra nos critérios 

específicos de metrópole, como: intensa concentração populacional urbana, nível de densidade 

demográfica, conurbação entre municípios, ou seja, integração econômica e social desta região. 

Essas críticas nos levam a indagar o que levou ao aumento no número de regiões 

metropolitanas, mesmo num contexto de fragilização institucional?  

Sem a pretensão de esgotar o assunto, vale frisar que o aumento no número de regiões 

metropolitanas não significa que todas elas tenham as mesmas características ou tenham o 

mesmo poder e capacidade de articulação, muito pelo contrário o que se percebe ao analisá-las 

é a heterogeneidade na composição e na dinâmica de seu espaço.  

Diversas motivações têm sido ponderadas na tentativa de explicar a multiplicação de 

regiões metropolitanas recentes. Dentre as motivações, Davidovich (2004, p. 208) destaca: 

 
o fortalecimento e a afirmação de status do executivo estadual e também as 
vantagens de escala para a captação privilegiada de recursos da União, 
como os pertinentes ao seguro-desemprego e à habitação, [...] para 

                                                             
1 Neste total também estão incluídos os municípios que compõem os chamados “Colares Metropolitanos” das 

regiões metropolitanas de Belo Horizonte e do Vale do Aço. 
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assegurar bases de competitividade acionadas por empresários locais 
(Londrina), para a integração de uma produção industrial que visa à 
exportação (Vale do Aço, Baixada Santista) e assim por diante. 

 

Os investimentos federais na política urbana, particularmente nos setores da habitação, 

transportes e saneamento, processo que ganhou força, especialmente com a elaboração do 

PAC, têm influenciado consideravelmente na criação de regiões metropolitanas, uma vez que 

esse programa “levou a União a negociar com capitais, cidades metropolitanas e governos 

estaduais, a fim de definir que investimentos seriam feitos, como cada um participaria disso e de 

que maneira se daria a articulação entre os níveis de governo” (ABRÚCIO et al., 2010). 

A priori, é natural que o governo federal continue investindo em políticas urbanas, 

principalmente voltadas para o setor de infraestrutura, sobretudo com o impulso da Copa do 

Mundo e também das Olimpíadas (Rio de Janeiro), assim, as articulações intergovernamentais 

nas metrópoles tendem a se tornar mais notáveis. 

É preciso considerar ainda um rol de outras motivações que explicam o aumento no 

número de regiões metropolitanas e, de certa maneira, a maior atenção dada a elas, como por 

exemplo, a utilização delas como instrumento de desenvolvimento regional pelos governos 

estaduais que, em parceria com os municípios envolvidos, buscam obter linhas de financiamento 

a partir de excedentes de fonte estadual e/ou federal. Isto aconteceu em Santa Catarina e em 

São Paulo – neste último caso, principalmente na Região Metropolitana da Baixada Santista. 

Outro aspecto que deve ser ponderado é a maior percepção e a pressão dos diversos agentes 

sociais acerca da problemática metropolitana que, embora tenha crescido no setor público, ainda 

é necessário abordá-lo com maior perspicácia. Acrescenta-se ainda o avanço na busca por uma 

postura que privilegie a cooperação entre municípios metropolitanos, os governos estaduais e a 

União. Contudo, este avanço é bastante heterogêneo no conjunto do país, e causas locais têm 

modulado as preferências dos diversos agentes. Abrúcio et al. (2010) assinalam que estes 

últimos fatores têm sido os mais decisivos na criação de regiões metropolitanas e apontam 

alguns exemplos: 

 
Os dois últimos fatores têm sido os mais decisivos O primeiro foi fundamental 
para impulsionar o processo de redescoberta das Regiões Metropolitanas. 
Trata-se do sucesso e disseminação de experiências de governança 
metropolitana. O Consórcio do Grande ABC foi o primeiro a cumprir este 
papel e tem sido um paradigma para as demais regiões metropolitanas. 
Atualmente, os modelos de Belo Horizonte e Recife também têm sido 
utilizados como casos bem sucedidos e suas institucionalidades têm 
influenciado o debate e a governança de outras localidades. (ABRÚCIO et 
al., 2010, p. 31). 
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Mesmo com as mais diversas motivações para a sua criação, o processo institucional 

das regiões metropolitanas ainda é precário e dotado de lacunas que propiciam a criação 

indiscriminada de tais espaços. Contudo, é possível que os investimentos federais nas Regiões 

Metropolitanas ainda persistam, sem que haja uma melhoria quanto aos critérios, regras e 

diretrizes para minimizar os problemas que possam vir a acontecer dessa proliferação de regiões 

metropolitanas. 

É importante reconhecer que, embora o processo de institucionalização geralmente 

passe por uma argumentação em defesa de políticas e ações integradas de desenvolvimento e 

gestão dos municípios envolvidos, a simples criação de regiões metropolitanas não traz essas 

garantias, justamente pela ausência de legitimidade funcional, social e política (Observatório das 

Metrópoles, 2012) 

Parte desta ausência de legitimidade tem início nas próprias legislações estaduais que 

criaram unidades regionais bastante distintas e, até certo ponto, incomparáveis. Moura et al. 

(2003) enfatizam a pouca legitimidade política como funcional destes espaços: 

 
diante da inexistência de critérios definidos pela Constituição Federal ou de 
normas específicas que traduzam conceitualmente as novas categorias 
espaciais a serem instituídas pelos estados e instruam demarcações e 
classificações regionais, a maior autonomia adquirida para promover a 
regionalização vem induzindo, inevitavelmente, a distorções no âmbito da 
hierarquização dessas categorias Embora todas as unidades apresentem um 
padrão de ocupação que se particulariza por transcender limites político 
administrativos municipais, descrevendo manchas contínuas assentadas 
sobre municípios autônomos, sua delimitação não expressa contornos 
conexos ao fato urbano das espacialidades de aglomeração sobre as quais 
incidem, e sequer confere aderência à precisão conceitual que identificaria a 
unidade metropolitana, a partir do padrão funcional, diante das demais 
categorias disponíveis para classificação das unidades regionais”. (MOURA 
et al., 2003, p. 38). 

 

Além de toda a complexidade política que envolve as regiões metropolitanas, tem 

também o imbróglio conceitual, visto que as regiões metropolitanas deveriam ser o resultado da 

intensificação e complexificação do processo de urbanização, ou seja, a metropolização.  

A compreensão do processo de complexificação da urbanização ultrapassa a questão 

institucional, visto que a urbanização não ocorre em escala institucional e sim, espacial, daí a 

dificuldade em lidar com os limites político-administrativos, seja no âmbito municipal das Regiões 

Metropolitanas, ou estadual. 

 

A dissociação entre o processo de metropolização e a institucionalização de Regiões 

Metropolitanas 
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Para Lefèvre (2009), a definição do que sejam efetivamente as metrópoles é bastante 

complexa. O autor aponta que há um “problema metropolitano” do ponto de vista do seu 

governo, que passa por uma inadequação entre o território funcional da metrópole e sua 

organização institucional. Há um problema de legitimidade das instituições de governança 

metropolitana, que passa tanto pelo desconhecimento funcional quanto pela ausência de 

critérios em sua definição. 

Enquanto Firkowski (2006) destaca o fato de que “a institucionalidade não pode ser 

prioritária na análise das cidades, cujo crescimento se expande para além das fronteiras 

legalmente estabelecidas”. Esse crescimento além das fronteiras não é um processo novo, 

contudo, nas últimas décadas, têm se identificado mudanças substanciais nas funções e 

morfologia desses espaços, denominadas de processo de metropolização, que se materializa na 

formação das novas espacialidades das metrópoles que, segundo Lencioni (2011a, p. 136), 

 
pode ser considerada uma espécie de tradução urbana da manifestação 
socioespacial da globalização. Ela apresenta uma forma territorial nova, que 
pode ser descrita como uma ampliação da metrópole moderna, herdada do 
processo de urbanização e industrialização. Ela é produto do processo de 
metropolização, que nada mais é do que uma metamorfose do processo de 
urbanização. 

 

Ao caracterizar o processo de metropolização, Lencioni (2011b) destaca 

oito2características fundamentais para a composição desse processo. Essas características, 

segundo a autora, produzem “um novo tipo de metrópole que anuncia novos tempos, uma 

transição para um futuro incerto [...] há uma mudança em curso, uma transição metropolitana” 

(LENCIONI, 2011b). 

A partir da análise dessas características, o processo de metropolização pode ser 

compreendido pela intensificação e multiplicidade dos fluxos de pessoas, mercadorias e 

informações no espaço urbano, a extensão e densificação de infraestruturas tanto dentro da 

metrópole quanto no seu entorno, gerando um espraiamento da cidade e, em alguns, 

conurbação, ou seja, o processo de metropolização não se fixa às fronteiras administrativas, “ele 

                                                             
2 A primeira, é que seu fundamento não diz respeito apenas à transição do rural para o urbano, muito embora o 

processo possa contê-la, porque seu núcleo é a urbanização. A segunda, é de que a metropolização do espaço 
conforma uma região de grande escala territorial, com limites extremamente dinâmicos e difusos. A terceira 
característica é a de essa região expressar ao mesmo tempo uma nítida e intensa fragmentação territorial e 
transparente segregação social, até então nunca vistas, ao lado de espaços com características bastante 
homogêneos. A quarta característica se deve à redefinição das antigas hierarquias entre as cidades da região e 
da rede de relações entre elas. A quinta, diz respeito ao expressivo número de cidades conurbadas com incrível 
polinucleação e intensa e múltipla rede de fluxos. A sexta característica é relacionada à diminuição relativa do 
crescimento demográfico da cidade central, acompanhada de expansão demográfica e desenvolvimento do 
ambiente construído de outros municípios da região. A sétima característica se pauta pela redefinição das 
pequenas cidades dessa região conformando um novo tipo de integração dessas pequenas cidades com os 
espaços polinucleados. A oitava, diz respeito à intensidade dos intensos movimentos pendulares entre algumas 
cidades da região, consagrando uma expressiva estrutura regional em rede. 
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transcende a ela e produz um aglomerado metropolitano” (LENCIONI, 2003). E, assim, o 

fenômeno metropolitano desponta independentemente da divisão político-administrativa. 

A metropolização também se caracteriza por uma maior complexidade de suas funções 

urbanas (prestação de serviços, política, etc.), maior velocidade dos fluxos (comerciais e 

financeiros), além de impetrar uma relação de interdependência com os municípios do entorno, 

ou ainda, ter influência regional ou nacional de acordo com o porte da metrópole. 

Santos (1990, p. 09) descreve que as metrópoles contemporâneas, independente de 

onde estejam situadas, 

trabalham em compasso com o ritmo do mundo, na medida em que a 
realidade da globalização se impõe sobre o processo secular de 
internacionalização. Desse modo, essas metrópoles funcionam e evoluem 
segundo parâmetros globais. Mas elas têm especificidades, que se devem à 
história do país onde se encontram e à sua própria história local.   

 

Em suas colaborações, Ascher (1998, p. 33) também aponta aspectos de concentração 

e uma intencionalidade global no processo de metropolização, entendido como a concentração 

de “homens, atividades e riquezas nas aglomerações de várias centenas de milhares de 

habitantes, multifuncionais, fortemente integradas na economia internacional”. 

Esses dois autores nos levam a questionar qual a funcionalidade de uma região 

metropolitana: são regiões que visam compreender e buscar soluções para os problemas 

urbanos compartilhados, ou são burocracias políticas que visam adequar o espaço urbano aos 

parâmetros do capital globalizado? 

O que se percebe é que a dinâmica urbana que se tem presenciado nestes espaços é 

fruto da globalização que, no processo de metropolização, mascara os problemas urbanos para 

promover espaços favoráveis para o mercado mundial. Devido à capacitação em recursos 

humanos, disponibilidade de infraestrutura eficiente e equipamento técnico, essas características 

reafirmam a relação entre o processo de metropolização e a criação de regiões metropolitanas 

com o capital globalizado. 

 

A Região Metropolitana de Campinas 

 

No estado de São Paulo a criação de Regiões Metropolitanas está prevista no artigo nº 

153 da sua Constituição e também no art. 1º da Lei Complementar Estadual nº 760, de 1º de 

agosto de 1994, que em seu art. 3º traz a definição de região metropolitana e a sua finalidade:  

 
Considerar-se-á região metropolitana o agrupamento de municípios 
limítrofes, com destacada expressão nacional, a exigir planejamento 
integrado e ação conjunta com união permanente de esforços para a 
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execução das funções públicas de interesse comum, dos entes públicos nela 
atuantes, que apresente, cumulativamente, as seguintes características: 
I - elevada densidade demográfica;  
II - significativa conurbação;  
III - funções urbanas e regionais com alto grau de diversidade; e  
IV - especialização e integração socioeconômica. 

 

Institucionalmente a Região Metropolitana de Campinas (RMC) foi criada pela Lei nº 

870, de 19 de agosto de 2000. É composta por 19 municípios, sendo eles: Holambra, 

Engenheiro Coelho, Santo Antônio de Posse, Pedreira, Artur Nogueira, Jaguariúna, Monte Mor, 

Nova Odessa, Cosmópolis, Vinhedo, Paulínia, Itatiba, Valinhos, Santa Bárbara d’Oeste, 

Hortolândia, Indaiatuba, Americana, Sumaré e Campinas, o que totaliza uma área de 3.348 km² 

e representa 1,3% do território paulista. 

 

Figura 01 - Região Metropolitana de Campinas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: DER/SP (2006). 
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A região metropolitana de Campinas está localizada em uma posição estratégica do 

estado de São Paulo, primeiramente, por estar muito próxima da capital do estado e centro 

financeiro do país, São Paulo. E ainda, porque essa área concentra as principais rodovias que 

ligam a cidade de São Paulo ao interior do estado (SP 330, Rod. Washington Luiz), e aos 

estados de Minas Gerais (SP 340, Rod. Governador Adhemar Pereira de Barros).  

Historicamente, Campinas começa a exercer um papel de destaque no estado de São 

Paulo, a partir dos anos 60 e principalmente em 70, no qual recebe investimentos do governo do 

estado, tornando-se um dos principais eixos de expansão industrial no interior do estado, em 

grande parte devido à desconcentração industrial da Região Metropolitana de São Paulo, o que 

elevou imensamente o crescimento populacional e econômico de Campinas e de toda a região. 

A RMC, hoje com mais de 2,5 milhões de habitantes, é, sem dúvida, uma das regiões 

mais expressivas, não apenas por seu potencial econômico, mas também por ser um dos mais 

importantes polos tecnológicos do país. Sua importância é tão significativa no contexto nacional 

que o relatório do Observatório das Metrópoles (2012), empreendido no final de 2012, relatou 

que a RMC, embora não tenha uma capital de Estado como município polo, apresenta um alto 

grau de integração entre seus municípios e reporta isso, principalmente pela influência da região 

metropolitana de São Paulo e da dinâmica urbana formada entre as diversas regiões desse 

estado. 

No entanto, ao mesmo tempo em que se expandiu e assumiu uma posição de destaque, 

a RMC também acumulou, e continua acumulando, diversos passivos indesejados, como: 

concentração de pobreza, processo de favelização, desemprego, violência, especulação 

imobiliária, elevado grau de segregação socioespacial, entre muitos outros. 

Ainda que a RMC apresente um alto grau de integração, a análise do processo de 

criação da RMC nos permite algumas indagações pelo viés político, como por exemplo, quais os 

critérios utilizados na escolha dos municípios que compõem a RMC? Ou seja, por que 

municípios limítrofes com Campinas não foram agregados à sua Região Metropolitana, como é o 

caso de Itupeva e Morungaba. Ou municípios como Mogi Guaçu e Mogi Mirim, onde ambos 

apresentam grau de urbanização, produção industrial, mobilidade populacional para Campinas, 

em níveis mais elevados, se comparados com alguns outros municípios que integram a RMC? 

A análise institucional da RMC nos mostra que há um jogo político que envolve a 

institucionalização de regiões metropolitanas. Esse jogo ocorre porque a maioria dos municípios 

do entorno almeja se tornar membro da região metropolitana, devido a diversas motivações, 

como as citadas anteriormente. 

Mesmo que a simples institucionalização não garanta nenhuma política, planejamento ou 

ação de desenvolvimento territorial para o município, pertencer a uma região metropolitana 
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representa um status, principalmente político, que nas palavras de Ribeiro (2009) é um jogo, no 

qual “tende a prevalecer a política nas escalas global ou local, enquanto o conjunto do território  

metropolitano é destituído das condições necessárias à ação coordenada dos atores do  

mercado, da sociedade e do poder público” (RIBEIRO, 2009). 

De acordo com o autor, no imbróglio da institucionalização das regiões metropolitanas, o 

que se observa na escala local é o jogo de interesses entre os municípios que anseiam 

incorporar a região metropolitana, e na escala global se dá a concorrência na esfera econômica, 

em ser a região metropolitana mais atrativa para receber incentivos financeiros, valorizando o 

capital globalizado. 

Enquanto que a escala regional, ou seja, a região metropolitana, se torna destituída: de 

legitimidade funcional, porque o compartilhamento das funções de governo metropolitano entre 

as instâncias públicas é inoperante; de legitimidade social, porque as instituições metropolitanas 

não possuem um enraizamento na sociedade; e até mesmo de legitimidade política, pois os 

interesses municipais, muitas vezes, não convergem. Logo, fica nítido que institucionalização 

desses espaços passa, na maioria dos casos, por aspectos políticos locais e/ou globais, mas a 

escala regional, que é a escala determinante na composição de uma região metropolitana, ainda 

precisa ser melhor intencionada. 

 

Considerações Finais 

 

A omissão do governo federal, na elaboração de uma política nacional que contemple as 

regiões metropolitanas, tem induzido a criação de regiões metropolitanas com a principal 

perspectiva de atender aos interesses políticos e econômicos de municípios limítrofes. Vincula-

se a isto o fato de que a institucionalização de regiões metropolitanas não está necessariamente 

vinculada a um processo de metropolização, apesar de usar este processo como justificativa 

para as regiões metropolitanas; e como são instituídas, logo, sua criação é atribuída por força de 

lei. 

Portanto, é imprescindível discutir os desígnios da criação de regiões metropolitanas 

como modelo de gestão de unidades regionais. É também necessário enfrentar e superar as 

dificuldades jurídicas, políticas e econômicas, caso a gestão seja o objetivo dessas unidades 

institucionais.  

Criar regiões metropolitanas pode estar representando a apropriação de uma disposição 

constitucional, com o intuito de formalizar um espaço que pode vir a tornar-se prioritário  a linhas 

de investimentos, financiamentos, entre outros. De modo geral, a regulamentação da região 

metropolitana de Campinas apenas reproduz o cenário atual, mesmo sendo considerada uma 
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região com alto grau de integração, sem uma política regional efetiva, essa formalização cria 

uma instituição sem conteúdo, no qual as expectativas dispostas na lei não saem do papel. 

Assim, é necessária a formulação de uma política nacional de desenvolvimento regional 

efetiva capaz de possibilitar a articulação municipal na captação e distribuição dos recursos 

financeiros, isentando às regiões de imbróglios políticos locais. Desta maneira, a 

institucionalização de regiões metropolitanas passaria a ser eficaz. 
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